VACATURE LEERLINGENBEGELEIDER GITO OVERIJSE

Diploma: Je beschikt over een pedagogisch-georiënteerd masterdiploma of bachelordiploma: bij
voorkeur een masterdiploma psychologie of pedagogie een master- of bachelordiploma aangevuld
met een bewijs van pedagogische bekwaamheid (bij voorkeur ook een graad in het domein van
leerlingenbegeleiding).
Organisatie: GITO Overijse
Solliciteren: tot en met 15 augustus 2021
Over de job
Wil je als leerlingenbegeleider het algemeen welzijn en de persoonlijke ontplooiing van alle jongeren
in ons GITO Overijse bevorderen? Dan ben jij de geschikte kandidaat.
•
•
•
•
•

Je ondersteunt de directie op het vlak van de visieontwikkeling rond leerlingenbegeleiding.
Je handelt zowel preventief als probleemoplossend, steeds in het kader van het
opvoedingsproject van de school.
Je draagt bij tot de opvoeding, de algemene ontplooiing en persoonlijkheidsvorming van de
jongeren.
Je zoekt samen met de leerkrachten naar een gepaste klas- en/of individuele aanpak.
Je werkt taakoverschrijdend samen en zorgt daarbij voor een goede communicatie.

Over jou
•
•
•
•
•
•
•
•

Als leerlingenbegeleider werk je graag met jongeren. Je beschikt over kennis rond
leerproblematieken of je bent bereid om je erin te verdiepen.
Je hebt een hart voor jongeren, je kent hun leefwereld en problematieken, en je hebt oog voor
maatschappelijke kwetsbaarheid.
Je kan discreet en loyaal werken en houdt rekening met de deontologie binnen
leerlingenbegeleiding.
Je beschikt over een grondige kennis van de inhoud en de toepassing van het M-decreet of je
bent bereid om je erin te verdiepen.
Je bent flexibel, neemt initiatief en kan creatief denken en handelen.
Je hebt verbale en pedagogische competenties om kwaliteitsvol te kunnen communiceren met
diverse partijen.
Je kan constructief werken in teamverband met veel zin voor loyaliteit.
Heb je reeds ervaring als leerlingenbegeleider in het secundair onderwijs, dan is dat een
pluspunt.
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Wat zijn de voorwaarden?
•

Je beschikt over een pedagogisch-georiënteerd masterdiploma of bachelordiploma, bij
voorkeur masterdiploma psychologie of pedagogie.
of

•

Je beschikt over een master- of bachelordiploma aangevuld met een bewijs van
pedagogische bekwaamheid, bij voorkeur ook een graad in het domein van
leerlingenbegeleiding.

Waar ga je werken?
GITO: Gemeentelijk Instituut Technisch Onderwijs Overijse, Stationsplein 4, 3090 Overijse
Wat bieden we jou?
Een voltijdse betrekking.
•

Loon: Verloning volgens de barema’s in het onderwijs

•

Voordelen:
Fietsvergoeding
Terugbetaling openbaar vervoer van en naar het werk volgens richtlijnen departement
onderwijs en vorming.
Je krijgt alles wat je nodig hebt om je job goed te doen: een smartphone, een laptop en de
mogelijkheid om bij te leren

Wat zijn de selectiestappen?
•
•
•

Stap 1: Solliciteer tot en met 15 augustus 2021
Stap 2: Indien je cv in aanmerking komt, neem je deel aan het schriftelijk aanwervingsexamen
tussen 18 en 25 augustus 2021 (exacte datum nog te bevestigen)
Stap 3: indien je slaagt in het schriftelijk examen neem je deel aan het mondeling examen
tussen 18 en 25 augustus 2021 (exacte datum nog te bevestigen)

Hoe solliciteren?
•

Solliciteer online via: https://www.jobsolutions.be/register/8176

Heb je nog vragen over deze vacature?
Je kan terecht bij de Personeelsdienst via personeelsdienst@overijse.be of
02 785 33 43.
Wij vinden kwaliteiten belangrijker dan afkomst, geslacht, leeftijd, geaardheid, geloof of een
handicap. Het zijn jouw pittige talenten die het verschil maken.

